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Maringá, 12 de fevereiro de 2016

Assessoria de Comunicação, Jornalista responsável: Elisabeth Natale (Reg. Prof. 000 9029/PR) CONTATO Aduem 3224-1807 

Ano 8 nº. 275

Aduem abre inscrições para Curso de Dança de Salão (iniciante e intermediário)

  Estão abertas as inscrições para o Curso de Dança de Salão (iniciante e intermediário), com a professora Milene Alencar, a ser 
iniciado entre março e abril. O curso será para sócios e não-sócios, ou seja, também para pessoas da comunidade externa, e quem 
não tiver par, poderá  se inscrever normalmente. Haverá aula uma vez por semana, durante  1 hora e 30 minutos, e as turmas serão 
formadas, no máximo, por 6 a 12 pares. 
  O Curso de Iniciante ocorrerá às quartas-feiras, das 19h30 às 21h, e o Intermediário será às sextas-feiras, das 18h às 19h30, no 
salão de festas, na Sede Social.  Os interssados em participar já podem efetuar suas inscrições pelo telefone 3224-1807. 

Horário da academia
   A academia da Aduem está atendendo em novo horário, de segunda a sábado e, também, no período da manhã para melhor atender os frequentadores. Às segundas, 
quartas, sextas e sábados, das 7h às 11h, e à tarde, aula todos os dias das 17h às 21h. No momento, a Aduem conta com Aduem o professor Daniel Tognanin com 
experiência em treinamento funcional.

Anuncie
Courier da Aduem está à venda 

Vende-se um carro Focus, 2003/3004, único dono. Interessados tratar pelo telefone: (44)9985-2692 com Ademir.

Vende-se uma moto Suzuki Intruder 250cc/Ano 97. Interessados tratar pelo telefone: (44) 9159-8954 com Carlos Alberto.  

Vende-se uma Courier Ford, 1.6, ano 2004/2005, cor prata, com 29.000 km, por R$14.600,00 (preço da Tabela Fipe). Interessados em comprar, por 
gentileza, tratar com a diretoria da Aduem no prazo de 30 dias, a contar a partir de hoje, 12/02.

Foto ilustrativa.


